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ABSTRAKT

Fruthi ёshtё sёmundje infektive akute e shkaktuar nga një paramyxovirus, me aftësi të lartë
infeksioziteti, që përhapet me rrugë ajrore, me sperklat e pështymës si dhe i transmetueshëm me
rrugë plancentare.
Fruthi zakonisht prek fëmijët dhe ka karakter endemik, por në rrethana të veçanta kur në popullatë
ekzistojnë kontigjente të mëdha receptive, atëherë merr përhapje epidemike. Përmban viruse që
janë shumë infektive, të përhapura nëpërmjet rrugës së frymëmarrjes, shkaktojnë shtypjen e thellë
imune dhe kanë një prirje për të shkaktuar shpërthime të mëdha të shoqëruara me morbiditet dhe
mortalitet të lartë në popullatat e paekspozuara më parë. Vaksinimi është suksesi më i madh
mjekësor i mbrojtjes nga fruthi. Vaksinat që përdoren janë të sigurta dhe të kontrolluara nga
OBSH. Mbulimi global i vaksinimit të fruthit është rritur, duke rezultuar në një reduktim të
ndjeshëm të vdekshmërisë së fruthit.

Fjalët kyqe: Fruthi, virusi, epidemi, mjekimi, parandalimi
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HYRJE

Fruthi është një sëmundje infektive akute me infeksiozitet të lartë nga një virus që bën pjesë në
familjen paramyxoviridae.
Natyra infektive u zbulua me 1846 nga Panua, i cili pasi studioi një epidemi të madhe të fruthit në
ishullin Faroe, arriti në përfundimin se sëmundja ishte ngjitëse me periudhë inkubacioni 14 ditë
dhe pasi sëmundja kalon lind imunitet për gjithë jetën.
Virusi i fruthit në organizmin e njeriut gjendet në gjak dhe në sekretin nazo-faringeal.
Fruthi karakterizohet me prodromë katarale, temperaturë të lartë kontinuale, ekzantemë makulopapuloze dhe njolla të Koplikut në mukozen bukale.
Shkaqet e epidemisë së fruthit shpjegohen kryesisht me numrin e madh të popullatës, dendësinë,
lëvizjen dhe sjelljet sociale.
Kur nuk bëhet vaksinimi sëmundja infekton çdo njeri gjatë jetës së tij, me përjashtim të rasteve
kur popullatat janë të izoluara.
Modelet matematikore shpjegojnë se në një popullatë në përgjithësi të prekur nga fruthi, një rast
mund të infektojë mesatarisht 12-18 persona. Kështu u arritë në konkluzionin se për të parandaluar
përhapjen e fruthit, niveli i imunitetit të nevojshëm duhet të jetë në kufinjtë 94% ose më shumë
dhe kështu nivelet e larta të imunitetit ulin mundësinë që personat e ndjeshëm brenda një popullate
të ekspozohen ndaj sëmundjes.
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METODOLOGJIA

Në realizimin e këtij punimi është përdorur metoda e studimit retrospektivë si dhe është shqyrtuar
literatura mjekësore nga biblioteka e Universitetit të Gjakovës - "Fehmi Agani". Të dhënat për të
sëmurët me fruth në Komunën e Gjakovës gjatë vitit 2017, janë marrë në Spitalin Rajonal "Isa
Grezda" në Gjakovë.

QËLLIMI DHE OBJEKTIVAT
Qëllimi: Qëllimi i këtij punimi është zgjerimi i njohurive lidhur me sëmundjen e fruthit në
përgjithësi si dhe njohja me përhapjen e kësaj sëmundje në Komunën e Gjakovës, gjatë vitit 2017.

Objektivat: Objektivat e këtij punimi të diplomes janë, njohja me epidemiologjin e sëmundjes,
patogjenezen, mjekimin, pasojat, si dhe me masat për parandalimin e kësaj sëmundje.
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KAPITULLI I
1.1 Sëmundjet infektive ekzantematike
Sëmundjet infektive ekzantematike janë grup sëmundjesh infektive që karakterizohen me
temperaturë dhe ekzantemë si shenja të përgjithshme dhe karakteristike.
Ekzantemat janë ndryshime që lajmërohen në tërë sipërfaqen e lëkurës ose në pjesë më të madhe
të lëkurës. Ekzantemat të cilat paraqiten në mukoza quhen Enantema, të cilat paraqiten para
ekzantemës dhe më heret zhduken.

Fig.1. Ekzantemat

Elementet e ekzantemës janë:
 Makula- Ekzantemë e vogël e rrumbullakët, e skuqur në nivel të

lëkurës e cila humbet

në shtypje.
 Papula- Ekzantemë e vogël e rrumbullakët, e skuqur mbi nivelin e lëkurës.
 Vezikula- Fluska të mbushura me një lëng të qartë dhe të tejdukshme
 Pustula- Fluska të mbushura me lëng të trubullt-qelb
 Krusta- Lëng indor i tharë (korja).
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1.2 Llojet e sëmundjeve ekzantematike
1. Variola
2. Variqela
3. Morbili
4. Skarlatina
5. Rubeolla

Fig .2. Llojet e sëmundjeve ekzantematike

a)Variola

c) Morbili

b) Variqela

d) Skarlatina
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KAPITULLI II
2.1 Fruthi
Është një sëmundje infektive akute me infeksiozitet të lartë nga një virus që bën pjesë në familjen
paramyxiviridae.
Karakterizohet me:
 Prodromë katarale
 Temperaturë të lartë kontinuale
 Ekzantemë makulo-papuloze
 Njolla të Koplikut në mukozën bukale.1

Fig.3. Fruthi

Pulo Jahja , ‘’Sëmundjet Infektive”.
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2.2 Etiologjia e fruthit

Sëmundja e fruthit shkaktohet nga virusi i fruthit që bënë pjesë në grupin e paramyxoviruseve.
Virusi i fruthit në organizmin e të sëmurit gjendet në:
 faring
 konjuktiva
 gjak
 urinë
 indet e tjera.
Ky virus është pak rezistent në mjedisin rrethues patogjen vetëm për njeriun dhe majmunin
antropomorf.
Izolohet lehtë në kulturë kryesisht në veshkat e njeriut ose të majmunit, gjithashtu mund të
kultivohet me lehtësi edhe në një numër të shumtë linjash qelizore.
Virioni- pjesë sferike e gjerë me diametër 120 deri 250nm, përmban ARN. Ka simeteri helikoidale
e rrethuar nga një mbulesë lipoglukoproteinike.
Virusi ka vetëm një tip antigjenik, i përbërë nga:
6 proteina strukturore ,
trekomplekse me 1 ARN dhe 3 të bashkëngjitur me mbulesën
të cilët janë përgjegjës për aktivitetin hemoaglutinues hemolitik dhe funksionin qelizor. Të gjithë
këta antigjene kanë aftësinë të nxisin formimin e antitrupave fiksues të komplementit .2

Pulo Jahja , ‘’Sëmundjet Infektive”.
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2.3 Epidemiologjia e fruthit

Fruthi është një sëmundje endemike tepër ngjitëse që takohet në të gjitha vendet.
Natyra infektive u zbulua me 1846 nga Panua, i cili pasi studioi një epidemi të madhe të fruthit në
ishullin Faroe, arriti në përfundimin se sëmundja ishte ngjitëse me periudhë inkubacioni 14 ditë
dhe pasi sëmundja kalon lind imunitet për të gjithë jetën.
Shumëzimi i virusit në kulturat e përgaditura nga qelizat e veshkave të njeriut me 1954 nga Anders,
hapi rrugën për përgatitjen e vaksinës, që bëri të mundur edhe ndryshimin e zhvillimit të kësaj
sëmundje, e cila përbënte një nga shkaqet kryesore të vdekshmërisë foshnjore të moshës 1 deri në
4 vjeç kryesisht në vendet e pazhvilluara.
Burimi i vetëm i infeksionit është njeriu i infektuar me virusin e fruthit i cili është infektues që nga
fillimi i periudhës katarale deri 4-5 ditë pas shfaqjes së ekzantemës. Virusi i fruthit gjendet në
sekrecionet nazofaringeale dhe transmetohet qoftë drejtpërsëdrejti, qoftë me sperklat që përhapen
në ajër dhe bien në membranat mukoze të rrugëve të frymëmarrjes ose në konjuktiven e personave
të ndjeshëm ndaj kësaj sëmundje.
Fruthi është sëmundje tipike e fëmijëve në zonat urbane por mund të prek çdo moshë receptive.
Sëmundshmëria arrin kulmin e saj në moshat 2-3 vjeçare ndërsa në zonat fshatare sëmundja arrin
numrin më të lartë të rasteve në periudhën e shkollës. Gjithmonë kur fëmijët janë të pa imunizuar,
epidemitë e fruthit ndodhin çdo 2-3 vjet, zakonisht në fund të dimrit dhe në fillim të pranverës,
duke bërë që rreth 90-95% e banorëve të qyteteve ta kalonin këtë sëmundje para se të arrinin
moshën 10-15 vjeç. Kjo është vënë në dukje nga prania e antitrupave specifike në gjakun e
personave të këtyre grupmoshave. Rrallë ndodh që fruthi ti prek fëmijët para moshës 6-8 muajsh,
ndoshta pasi që gjatë kësaj kohe vazhdojnë të qëndrojnë antitrupat e fituar nga nëna nëpërmjet
transmetimit interplancentar. Por në rastet kur nënat nuk e kanë kaluar fruthin ose nuk janë
vaksinuar për arsye të ndryshme krijon mundësinë që fëmijët nën një vjeç dhe nën gjashtë muaj të
infektohen nga fruthi. Ky fenomen është parë edhe në Shqipëri gjatë epidemisë së vitit 1954-1955
si dhe gjatë vitit 1970-1971.3

Pulo Jahja , ‘’Sëmundjet Infektive”.
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Si rezultat i vaksinimit është vënë re një zhvendosje e moshës së shfaqjes së sëmundjes dhe
epidemitë e vogla kanë përfshirë adoleshentët e të rinjët e rritur, të cilët janë vaksinuar në fëmijëri
por nuk kanë bërë më vonë një dozë tjetër të vaksinës.

2.4 Patogjeneza e fruthit

Virusi i fruthit pasi hyn në organizëm, arrin në nyjet limfatike regjionale ku edhe shumëzohet duke
shkaktuar pas 1-2 ditë viremine primare, pastaj nëpërmjet limfociteve dhe makrofageve
transportohet në pjesët e tjera të sistemit monocito-makrofageve. Këtu pasi shumëzohen më tutje
bëjnë të mundur zhvillimin e viremisë sekondare gjatë të cilës viruset shpërndahen në të gjithë
organet. Nga dita e 11-të shfaqen shenjat prodromale ndërsa në ditën e 14-të fillon e shfaqet
ekzantema. Pas 24-48 orëve viremia bie dhe fillojnë të shfaqen në gjak antitrupat specifike.
Elementet që shfaqen në lëkurën e të sëmurëve me fruth lidhen si me dëmtimet endoteliale të
shkaktuara nga shumëzimi viral në nivelin e vazave të vogla të dermës (lëkurës) ashtu dhe me
pjesëmarrjen e mekanizmave imunologjike si rezultat i një reaksioni hipersensibilizim të vonuar,
të shkaktuar nga kompleksi virus-antitrupa (antigjen-antitrup).4

Pulo Jahja , ‘’Sëmundjet Infektive”.
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2.5 Anatomia patologjike e fruthit

Gjatë periudhës prodromale dhe fazave akute të sëmundjes, si shenja patogonomike e sëmundjes
është formimi i qelizave gjigande të Vartin-Finkeldej (Warthin-Finkeldey) , që përmbajnë shumë
bërthama, të cilat gjenden në:


mukozën e gojës



në indin limfatik



në dëmtimet që ndodhin në lëkurë



në mukozën e rrugëve të frymëmarrjes si në hundë dhe në bronke.

Epiteli i rrugëve të frymëmarrjes mund të jetë nekrotik dhe i deskuamuar, gjë që shpie në
infeksione bakterore dytësore.
Ndryshimet në trurin e të sëmurëve me encefalit karakterizohen nga hemoragjia fokale, edema,
kongjestioni dhe demielizimi.5

2.6 Shenjat klinike

Zhvillimi i sëmundjes mund të ndahet në katër periudha:
1. Periudha e inkubacionit
2.Periudha e invazionit
3.Periudha ekzantematike
4. Periudha e shërimit

Pulo Jahja , ‘’Sëmundjet Infektive”.
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1.Periudha e inkubacionit - zakonisht është 9 deri 12 ditë. Kjo periudhë shoqërohet me ndryshime
te rëndësishme të gjendjes së përgjithshme por ndonjëherë mund të zhvillohet një ekzantemë
makuloze kalimtare e quajtur rashi prodomal.
2.Periudha e invazionit - klinikisht karakterizohet nga ethet, temperatura ngritet menjëherë deri
në 40 °C dhe shoqërohet me lodhje, mungesë oreksi, dhimbje koke dhe të fëmijët e vegjël mund
të shoqërohet me konvusione. Krahas temperaturës së lartë të bien në sy fenomenet katerale të cilat
shoqërohen me konjuktivit, fobi, lotim me ndjenjën e trupave të huaj në sy me sekrecione seroze
ose mukopurulente, rrjedhje nga hunda, laringit dhe trakeit që shoqërohen me kollë të thatë.
Në periudhën e invazionit, në rreth 80% të sëmurëve shfaqen enantema karakteristike e quajtur
ndryshe njolla Koplik, të cilat janë pika të vogla, të çrregullta, me ngjyrë të kuqe me qendër të
bardhë në blu që shfaqen 1 ose 2 ditë para fillimit të ekzantemës në mukozën e faqes kundrejtë
dhëmballëve. Numri i tyre është i ndryshëm nga disa në një numër të madh dhe zakonisht zhduken
kur ekzantema në lëkurë arrinë në kulmin e saj.
3.Periudha ekzantematike- shfaqet 14 ditë pas infektimit, është i tipit makulo-papuloz. Në fillim
shfaqet në pjesën prapa veshëve, në ballë dhe pastaj shpejtë në fytyrë, në qafë, në trup dhe më vonë
në gjymtyrë në mënyrë të njëpasnjëshme çdo 2-3 ditë. Pëllëmbët e duarve dhe shputat e këmbëve
nuk preken nga ekzantema. 6
Ekzantema është pak e ngritur mbi lëkurë, në formën e njollës së kuqe, të cilat bashkohen shpejtë
me njëra-tjetrën duke dhënë zona të mëdha të parregullta, fytyra shpesh duket edematoze. Gjëndrat
limfatike dhe shpretka mund të jenë të zmadhuara.7
Në këtë periudhë kolla është më e fortë e më lodhëse, shtohet djerësitja, anoreksia, këputja, shpesh
kemi edhe të vjella dhe dhimbje koke. Në këtë periudhë ekzaminimi elektroencefalografik vë në
dukje ndryshimet e qarta neurologjike.

Pulo Jahja , ‘’Sëmundjet Infektive”.
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4.Periudha e shërimit - 5-6 ditë pas fillimit të ekzantemës temperatura fillon të ulet gradualisht,
përmirësohet gjendja e përgjithshme, elementet në lëkurë fillojnë të shuhen gradualisht sipas
rradhës që kanë filluar nga koka, trupi dhe gjymtyrët derisa të zhduken plotësisht. Kjo periudhë
përfundon me një deskuaminim të lehtë.

Krahas formave tipike të fruthit është e domosdoshme të njihen edhe forma atipike në të cilat mund
të mungojë ndonjë nga shenjat kryesore të ecurisë së zakonshme të fruthit, dhe në këto raste mund
të kemi diagnostifikim të vonuar të sëmundjes. Në këto forma mund të përmendim fruthin e zbutur
i cili takohet në ato raste kur mbrojtja kundrejtë sëmundjes është e pjesshme. Kështu mund të
ndodhë në fëmijët nën 6 muaj kur niveli i titrit të antitrupave mbrojtës të marrë nga nëna ekziston
por në përqendrime më të ulta sikurse edhe në personat që i janë nënshtruar imunizimit pasiv me
imunoglobulin specifike.
Periudha e inkubacionit në këto raste është më e zgjatur deri në 2-3 javë, ekzantema është e lehtë,
zgjatë më pak, po ashtu shenjat që kanë të bëjnë me dëmtimin e rrugëve të frymëmarrjës dhe
konjuktivit janë më të lehta. Njollat e Koplikut mund të mungojnë.
Një formë jo tipike e fruthit shfaqet ndonjëherë te personat që kanë marrë vaksinë inaktive dhe në
raste shumë të rralla edhe në fëmijët të cilët kanë përdorur vaksinë të gjallë.8

Pulo Jahja , ‘’Sëmundjet Infektive”.
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Format e rënda të fruthit, siç është fruthi hemorragjik që paraqitet me hemorragji muko-kutane,
temperaturë shumë të lartë me pneumoni dhe shpesh me encefalite ose forma hipertoksike, sot janë
më të rralla. Ato takohen në personat me imunodeficiencë të lindur ose të fituar, si dhe në ata të
pavaksinuar e të kequshqyer, siç ndodh në vendet e varfëra. Në këto raste ekzantema është shumë
e shprehur, dëmtimet neurologjike, pulmonare dhe ç'hidratimi zhvillohen shumë rëndë.9

Fig.4. Fruthi Hemoragjik

Pulo Jahja , ‘’Sëmundjet Infektive”.
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2.7 Ndërlikimet e Fruthit
Ndërlikimet në të sëmurët me fruth mund të zhvillohen si rrjedhojë e veprimit të vetë virusit ose
mund të jenë pasojë e mbivendosjës bakterore. Ndërlikimet e shkaktuara nga virusi i fruthit
përfshijnë aparatin e frymëmarrjes, aparatin tretës, kardiovaskular, hemopoetik dhe okular.
Ndërlikimet respiratore janë më të shpeshta dhe takohen më tepër në moshat e vogla.

Ndërlikimet e Fruthit
1.

Laringjiti stenozant ose krupi

2.

Encefalomieliti

3.

Panencefaliti sklerozant subakut

4.

Miokarditi

5.

Trombocitopenia dytësore

1. Laringjiti stenozant ose krupi - shoqërohet më humbje të zërit, cianozë, vështirësi në
frymëmarrje dhe insuficiencë respiratore, krupi është një ndërlikim i rëndë i cili kërkon shtrim të
menjëhershëm në spital ose mund të jetë i domosdoshëm intubimi ose trakeotomia.
Në një numër të të sëmuarëve kryesisht fëmijë të cilët vuajnë nga imunodeficienca e lindur ose e
fituar, zhvillohen bronkitet ose pneumonitë intersticiale me qeliza gjigante shumë bërthamore.
Fëmijët shfaqin kriza respiratore me shpejtim të frymëmarrjes (polipne) hapjen e flagrave të
hundës, përdorim të muskujve ndihmës të frymëmarrjes si dhe cianozë. Në ekzaminimin
radiologjik vihen re ndryshime intersticiale si dhe prania e vatrave atelektazike dhe emfizemë.
2. Encefalomieliti - takohet në 0.1-0.2% të rasteve me fruth, është i tipit demielizues, i ngjashëm
me encefalitet e tjerë pasinfektivë ose pasvaksinalë, zhvillimi i të cilëve ka për bazë faktorin
10

imunoalergjik.
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Përgjithësishtë ai fillon 3-7 ditë pas shpërthimit të ekzantemës dhe karakterizohet nga agjitacioni,
stupori pastaj më shenja të tjera neurologjike, të cilat zhvillohen shumë shpejtë dhe brenda disa
orëve i sëmuri bie në komë, më konvulsione më deficit mendor.
Më vonë mund të zhvillohen shenja që flasin për prekje të meningjëve si dhe shenja cerebrale.
Vdekshmëria arrin 10-15%.
3. Panencefaliti sklerozant subakut - shfaqet më vonë pas kalimit të fruthit. Zhvillohet ngadalë
dhe shoqërohet me konvulsione si dhe më shenjat e dëmtimit të rrugëve nervore piramidale dhe
ekstrapiramidale. Është një patologji progresive e trurit më përfundim vdekjeprurës.
Nga qelizat nervore është izoluar virusi i fruthit ndërsa në lëngun trunoshpinor dhe në serum të të
sëmurëve janë vërtetuar titra të larta të antitrupave specifikë.
Sëmundja shkaktohet nga një infeksion viral persitent i sistemit nervor qendror tek i cili shenjat
dhe simptomat shfaqen shumë vonë pas kalimit të fruthit. Mendohet por nuk është konfirmuar
edhe një lidhje e ngjashme midis fruthit dhe sklerozës multiple (shumëformëshe). Ndonjëherë si
rezultat i hiperplazisë të indit limfatik, që ndodh nga virusi në periudhën e invazionit, zhvillohet
linfadeniti mezenterial, gjatë të cilit të sëmurët kanë dhimbje të forta barku jospecifike, që më
vështirësi mund të dallohen nga një apendisit, shpeshherë të sëmurët i nënshtrohen laparotomisë.
4. Miokarditi - i karakterizuar nga ndryshime kalimtare të elektrokardiogramës, takohet rrallë në
fazën akute të sëmundjes. Zhvillimi i miokarditit të vërtetë intersticial, i shoqëruar me çrregullime
të rënda klinike është gjë e rrallë.
5. Trombocitopenia dytësore- është një ndërlikim tjetër, por jo i zakonshëm i fruthit e shoqëruar
më shkatërrim periferik të trombociteve si rezultat i mekanizmave autoimun dhe që shoqërohet me
hemorragji në mukoza11.
Dëmtimet e syve mund të jenë të rënda, ato shprehen në formën e kerato-konjuktivitit persistent.
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Fruthi mund të riaktivizojë vatrat tuberkulare të heshtura ndoshta si rrjedhojë e frenimit të
përkohshëm të imunitetit qelizor për shkak të shumëzimit viral në qelizat T, kjo bën të mundur
zhdukjen ose pakësimin e ndjeshmërisë ndaj tuberkulinës.12
Fruthi në gratë shtatëzëna nuk është shkak i keqformimeve fetale, por ndonjëherë mund të
provokojë aborte, lindje para kohe dhe peshë të vogël tek të posalindurit.13

2.8 Diagnoza e fruthit

Diagnoza e fruthit bazohet në:


pasqyrën klinike,



ecurinë e sëmundjes,



analizat laboratorike dhe të dhënat serologjike.14

Në periudhën prodromale duhet të bazohemi kryesisht vetëm në praninë e njollave Koplik, pasi
shenjat e tjera nuk janë specifike. Në periudhën ekzantematike po të kemi parasysh tipin e
ekzantemës, mënyrën e shpërndarjës së saj në lëkurë nga lartë poshtë, fytyrë edematoze,
konjuktivitin dhe sekrecionet nga hundët që janë shenja tipike për fruthin, vënia e diagnozës
lehtësohet.
Në personat e imunizuar pjesërisht, për shkak se ekzantema nuk është shumë e shprehur dhe
qëndron për një kohë të shkurtër diagnoza vështirësohet për arsye të ngjashmërisë që ajo mund të
ketë me sëmundjet tjera dhe kryesisht me rubeolen, infeksionet nga enteroviruset, ekzantemën
alergjike nga medikamentet.
Në ekzaminimin e gjakut periferik vihet në dukje një leukopeni e lehtë me neutropeni. Shfaqja e
leukocitozës tregon për infeksion bakteror ose ndonjë ndërlikim tjetër.
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Diagnostifikimi i fruthit që në periudhën prodromale mund të arrihet:
 Nëpërmjet kërkimeve citologjike të sekrecioneve nazale, të serumit, konjuktivave ose
sedimentit urinar për të gjetur qelizat gjigande shumë bërthamore.
 Nëpërmjet përcaktimit të antigjenit viral në materialet e përmendura më lartë.
 Nëpërmjet imunofluoreshencës direkte, duke e izoluar virusin në kulturen indore.



Nëpërmjet metodave serologjike që bazohen në rritjen e titrit të antitrupave specifike jo më
pak se katër herë, të kryer më anë të fiksimit të komplementit, imunofluoreshencës
indirekte si dhe testit imunoenzematik. Kampioni i parë duhet të përcaktohet sa më herët
që të jetë e mundur ndërsa i dyti pas 2-3 javësh.15
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2.9 Prognoza e fruthit

Në përgjithësi është e mirë, por fruthi mund të ketë ecuri të rëndë në fëmijët e pambrojtur, ata që
kanë imunitet të frenuar si dhe ata me leukemi. Pneumonitë dhe encefalitet janë edhe sot shkaktarë
të vdekjeve të cilat arrijnë në 1-2 raste në qdo 10.000 raste.

2.10 Mjekimi i fruthit

Për fruthin e pandërlikuar përdoret vetem një mjekim simptomatik antipiretik ekspektorant. Krupi
në fazën e hershme të sëmundjes mund të shkaktojë pengesë të rëndë të frymëmarrjes, prandaj në
këto raste të sëmurët duhet të shtrohen në spital. Gjendja mund të përmirësohet shumë duke shtuar
lagështinë e ajrit por shpesh mund të kërkohen masa më të fuqishme si: përdorimi i kortizonikeve,
intubim ose traketomia.
Kortizonikët mund të përdoren edhe në rastin e bronkioliteve.
Ndërlikimet që zhvillohen si pasojë e mbivendosjes bakterore, siç mund të jenë: pneumonitë, otitet
etj, duhet të mjekohen me antibiotikë duke u bazuar në ndjeshmërinë in vitro të bakterit.
Në përgjithësi në këto raste përdoren antibiotikë me spektër të gjerë veprimi si: ampicilina,
cefalosporina. Megjithatë efektshmeria e kortizonikëve në encefalitë nuk përkrahet nga të gjithë,
gjendja e rëndë që shoqëron të sëmurin e bën të nevojshme përdorimin e tyre që në fazën e hershme
të sëmundjes.16
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2.11 Kujdesi infermieror të të sëmurët me sëmundjen e fruthit
Kujdesi infermieror - Është kujdesi për njerëzit si një qenie e tërë në lidhje me përkrahjen
shëndetësore, ruajtjen e shëndetit, shërimin e tij dhe vdekjen.17
Kujdesi infermieror të të sëmurët me fruth: Kur fëmija shtrihet në spital, sigurohet një izolim
përgjatë periudhës kontaminuese. Përdoren inhalacione me ajër të lagësht e të fresket për të ruajtur
dhe ndihmuar mbajtjen hapur të rrugëve të frymëmarrjes. Aspirimi me kujdes nga hunda dhe
hapësira e gojës është tepër e nevojshme.
Jepen antipiretik për temperaturë dhe antipruritik për kruarjen e lëkurës. Ndiqet respiracioni,
veçanarisht te fëmijët e vegjël tek të cilët pneumonitë janë ndërlikimi më i shpeshtë.
Nëse fëmija ka konjuktivit hiqen koret rreth syve duke i pastruar me solucion fiziologjik ose ujë
të vakët. Ndalohet fëmija të fërkoj sytë. Jepen lëngje në sasi të vogla, por shpesh.18
Infermierja duhet të ketë parasysh që vaksina e gjallë kundër fruthit duhet të ruhet në temperaturë
deri + 4 °C.
Infermierja duhet pasur kujdes që për qdo rast të paraqitjes së sëmundjes të konstatoj se a ka qenë
i sëmuri i vaksinuar kundër fruthit. Konstatimi i shpejtë mundëson izolimin me kohë të të
sëmurëve, organizim më të efektshëm të kujdesit për fëmijët kahektik.
Në rast epidemie infermierja duhet të ketë parasysh se çdo ditë duhet të ekzaminohen fëmijët e
ekspozuar dhe kontaktet receptive duke e matur temperaturën dhe duke i kërkuar shenjat tjera të
sëmundjes. Rritja e temperaturës prej 0.5 °C mbi normën detyron që fëmijët të izolohen derisa të
vërtetohet diagnoza.19
Ndërlikimet duhet të zbulohen me kohë nga ana e mjekut dhe infermieres dhe të mjekohen me
terapi adekuate.

17

Bazat e Infermieristikës - Etleva Kika - Smakaj, Rudina Pirushi - Duzha, Valbona Alliu - Xhaxhiu.

18

Infermieristika në Specialitete - E. Peka, L. Neçaj, E. Rustami, D. Bego, A. Imami - Lelçaj, M.Çela, A. Dervishi, V.
Zanaj, V. Mane.
19

Epidemiologjia Speciale e Sëmundjeve Ngjitëse - Isuf Dedushaj, Isme Humolli.
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2.12 Parandalimi i fruthit
Imunizimi është një nga masat me të dobishme dhe kosto-efektive. Imunizimi është proces i
induktimit kundër një sëmundje të caktuar.
Induktimi i imunitetit mund të jetë:
 Pasiv- nga dhënia e preparateve që përmbajnë antitrupa
 Aktiv- nga dhënia e vaksinës për të nxitur sistemin imun për të dhënë një pergjigjie imune
të zgjatur humorale ose qelizore.20
Imunizimi pasiv i fëmijëve që ndodhen në rrezik të veçantë mund të kryhet duke përdorur
imunoglobulinen humane. Qëllimi i imunizimit pasiv është ndalimi ose zbutja e sëmundjes.
Për të parandaluar fruthin imunoglobulina normale duhet të përdoret 5-6 ditët e para të kontaktit
me personin e sëmurë, duke injektuar 0,2-0,3 ml/kg të imunoglobulinës ose 250-750 UI, sipas
peshës të imunoglobulinës specifike.
Imuniteti është i kufizuar, ai qëndron vetëm 3 javë pas infektimit. Në rastet kur duam që sëmundja
të zhvillohet në formë të lehtë por njëkohësishtë të mos pengohet formimi i imunitetit aktiv,
këshillohet përdorimi i imunoglobulinës normale 0,04 ml/kg peshë, 5-6 ditë pas kontaktit me të
sëmurin ose 125-250 UI të imunoglobulinës specifike. Imunizimi aktiv kryhet duke përdorur
vaksinën e gjallë me virus të dobësuar.
Është hequr dorë nga përdorimi i vaksinës me virus të ngordhur (joaktiv) për shkak të reaksioneve
të padëshirueshme që ajo shkaktonte si dhe për imunitet të paqëndrueshëm. Vaksinimi i parë me
vaksinën e gjallë fillon në moshën 15 muaj. Megjithatë, në qoftë se kushtet epidemiologjike
krijojnë rrezik të madh për foshnjat nga 6 deri 12 muaj, vaksina mund të jepet por me kusht që të
kryhet një rivaksinim në moshën 15 muaj. Vaksina duket se ka të njejtin efekt si kur jepet e vetme
ashtu dhe kur jepet së bashku me vaksinat kundër rubeoles dhe parotitit.21
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Për të siguruar një mbrojtje të qëndrueshme dhe të gjatë është e domosdoshme që në të gjitha rastet
të bëhet një dozë kujtese çdo 5-6 vjet ose çdo 12 vjet. Vaksinimi kundër fruthit ka qenë shumë i
efektshëm si për të pakësuar numrin e rasteve të kësaj sëmundje ashtu edhe për të pakësuar
ndërlikimet përfshirë edhe encefalitet.
Vaksinimi kundër fruthit është i kundërindikuar në raste me imunitet qelizor e humoral të dëmtuar
dhe në gratë shtatzëna. Ai rekomandohet për fëmijët të infektuar me HIV asimptomatik dhe në
raste situatash të veçanta epidemiologjike veçanarisht në personat e rrezikuar përfshirë fëmijët
HIV seropozitiv simptomatik.
Epërsinë e vaksinimit nuk mund ta kufizojnë ndërlikimet neurologjike si encefaliti ashtu edhe
panencefaliti sklerozant pasvaksinal që zakonisht janë të rralla në krahasim me ato ndërlikime që
ndodhin gjatë zhvillimit natyror të sëmundjes.
Nga përvoja e vendit tonë kemi arritur në përfundim se një imunizim i përgjithshëm për të gjitha
moshat e ndjeshme ndaj fruthit është i domosdoshëm për të parandaluar edhe ndërlikimet e tij.
Prandaj në vendet e varfëra me mbipopullim ku ndihma mjekësore është me mangësi, ushqyerja e
keqe, ku fruthi përbën një nga shkaktarët kryesorë të vdekshmërisë foshnjore, vaksinimi i të gjitha
moshave receptive është e domosdoshme.22

Fig.5. Vaksina kundër Fruthit.
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KAPITULI III

TË DHËNAT STATISTIKORE PËR TË SËMURËT ME FRUTH NË KOMUNËN E
GJAKOVËS GJATË VITIT 2017
Nr

Gjinia

Mosha

Adresa

Diagnoza

St.Vaksinal

Hospitalizimi

Komuniteti

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

M
M
F
M
F
M
M
M
F
F
M
F
M
F
M
F
F
F
M
M
M
M
F
M

2016
1991
2012
2016
1981
2009
2008
1981
2001
2003
2008
2015
1981
2009
1987
2013
2017
2017
2016
2013
2007
2005
2001
2017

Skivjan Gjakovë
Skivjan Gjakovë
Gjakovë
Molliq Gjakovë
Molliq Gjakovë
Molliq Gjakovë
Molliq Gjakovë
Potaqan Rahovec
Dardani Gjakovë
Gjakovë
Gjakovë
Gjakovë
Drenovc Rahovec
Brovine Gjakovë
Dardani Gjakovë
Gjakovë
Skivjan Gjakovë
Gjakovë
Gjakovë
Gjakovë
Dardani Gjakovë
Rahovec
Rogove Gjakovë
Gjakovë

Morbill
Morbill
Morbill
Morbill
Morbill
Morbill
Morbill
Morbill
Morbill
Morbill
Morbill
Morbill
Morbill
Morbill
Morbill
Morbill
Morbill
Morbill
Morbill
Morbill
Morbill
Morbill
Morbill
Morbill

MMR
E lindur ne junik
E lindur ne Mal te Zi
I pa vaksinuar me MMR
Nuk ka te dhena
I pa vaksinuar me MMR
I pa vaksinuar me MMR
Komun tjeter
Nuk ka te dhena
E pa vaksinuar me MMR
MMR
MMR
Komun tjeter
E pa vaksinuar me MMR
MMR
E pa vaksinuar me MMR
Nuk gjindet
MMR
Nuk gjindet
MMR
MMR
Komun tjeter
E pa vaksinuar me MMR
Jeton ne Prishtine

03.10.2017
14.10.2017
18.102017
29.10.2017
29.10.2017
29.10.2017
29.10.2017
29.10.2017
30.10.2017
26.10.2017
29.10.2017
29.10.2017
31.10.2017
08.11.2017
09.11.2017
09.11.2017
09.11.2017
10.11.2017
14.11.2017
15.11.2017
18.11.2017
23.11.2017
29.11.2017
29.11.2017

RAE
RAE
RAE

RAE
RAE
RAE

RAE
RAE
RAE

RAE

Fig.6. Sipas të dhënave në Spitalin e Gjakovës gjatë vitit 2017 janë paraqitur 24 raste të
diagnostifikuara me fruth.23
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Fig. 7. Shpërndarja e rezultateve të personave të prekur me fruth sipas gjinisë, gjatë vitit 2017.

46%
54%

Meshkuj

Femra

Në diagram janë paraqitur rastet e prekura me fruth sipas gjinisë ku shohim se 14 (54%) raste janë
meshkuj ndërsa 10 (46%) raste femra. Më e atakuar është gjinia mashkullore.

Fig.8. Shpërndarja e fruthit sipas grupmoshave në Komunën e Gjakovës gjatë vitit 2017.

14
12
10
8
6

4
2

0
mosha 1-10

mosha 11-20

mosha 21-30

mosha 31-40

Në diagram është paraqitur shpërndarja e fruthit sipas grupmoshave. Këtu shohim se në moshën
1- 10 janë paraqitur 14 raste, në moshën 11- 20 janë paraqitur 5 raste, në moshën 21-30 është
paraqitur vetem 1 rast, në moshën 31- 40 janë paraqitur 4 raste me fruth. Mosha më e prekur me
fruth është mosha 1-10 vjeç.24
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Fig.9. Të dhënat e personave të prekur me fruth sipas Statusit Vaksinal në Komunën e Gjakovës
gjatë vitit 2017.

Të vaksinuar
Nuk ka te dhena
29%
42%
Të pa vaksinuar
29%

Të vaksinuar

Të pa vaksinuar

Nuk ka te dhena

Në këtë diagram janë paraqitur të dhënat e personave të prekur me fruth sipas Statusit Vaksinal,
sa prej tyre janë të vaksinuar, sa të pavaksiuar dhe sa prej tyre nuk kanë të dhëna. Në figurë shohim
se 10 (42%) prej tyre të prekur me fruth të paraqitur në Spital nuk ka të dhëna mbi statusin vaksinal
të tyre, 7 (29%) prej tyre janë të vaksinuar dhe 7 (29%) të pavakinuar.

Fig.10. Shpërndarja e rezultateve për personat e prekur me fruth sipas komunave.

Series 1
12.5%

87.5%

Gjakovë

Rahovec

Në diagram është paraqitur numri i personave të prekur me fruth nga komuna të ndryshme të cilët
janë paraqitur në Spitalin e Gjakovës. Shohim se në Spitalin e Gjakovës janë paraqitur 21 (87.5)
raste nga Komuna e Gjakovës dhe 3 (12.5) raste nga Komuna e Rahovecit.25
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Fig.11.Shpërndarja e rezultateve të personave të prekur me fruth sipas komuniteteve.

Komunitete
tjera
42%

Komuniteti
Shqiptar
58%

Në diagram janë të paraqitur të prekurit me fruth sipas komuniteteve. Te komuniteti shqiptar kemi
përqindje më të madhe të personave të prekur me fruth pra 58 % ndërsa të komuniteteve tjera 42
%. Në bazë të këtyre të dhënave vërejmë se numri i personave nga komunitetet, ka përqindje të
lartë në pjesëmarrjen e të sëmurëve me fruth dhe në krahasim me pjesëmarrjen në përqindjen e
përgjithshme të popullsisë është i lartë. Pra numri i të sëmurëve nga grupet e margjinalizuara është
i lartë.

Fig.12. Krahasimi i të sëmurëve me fruth në Komunën e Gjakovës dhe Komunën e Pejës gjatë vitit
2017.

35%
Pejë
Gjakovë
65%

Në këtë diagram shohim se dominon Komuna e Gjakovës me përqindje me të madhe 65%
ndërsa Komuna e Pejës me 35% të të sëmurëve të prekur me fruth. 26

26

Spitali Rajonal " Isa Grezda " Gjakovë
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Incidenca dhe prevalenca e fruthit në Komunën e Gjakovës gjatë vitit 2017.
Numri total

Incidenca

Prevalenca

24

0.25

0.25

Fig.13. Shpërndarja e fruthit sipas muajve në Komunën e Gjakovës gjatë vitit 2017.
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Në figurë shohim se nga muaji janar deri në muajin tetor nuk ka pasur asnjë rast me fruth,
sëmundja e fruthit ka filluar të shfaqet në muajin tetor me 13 raste dhe në muajin nëntor me 11
raste dhe prapë në muajin dhjetor nuk ka pasur raste me fruth, sipas të dhënave që janë marrë në
spitalin "Isa Grezda" në Gjakovë.27

27

Spitali Rajonal " Isa Grezda " Gjakovë.
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DISKUTIMI
Fruthi, një prej sëmundjeve më ngjitëse që ekziston, pas shumë vitesh pothuajse në zhdukje totale,
me vetëm një apo dy raste në vit, është shfaqur përsëri me të madhe.28
Një shpërthim masiv i fruthit në SHBA ndodhi në vitin 1989-1991 duke shkaktuar me shumë se
55.000 raste, 11.000 shtrime në spital dhe 123 vdekje duke demonstruar që infeksioni nuk është
mposhtur akoma. Rishfaqja ju atribua dështimit të vaksinës në një numër të vogël të fëmijëve të
moshës shkollore dhe mbulesës së ulët vaksinale në fëmijët e moshës parashkollore dhe si pasojë
e pakësimit të shpejtë të antitrupave të nënës te foshnjat e lindura nga nëna që nuk kishin kaluar
një infeksion fruthi të tipit të egër.29
Virusi i fruthit bëhet vdekjeprurës në persona të pavaksinuar, me imunitet të kompromentuar kur
komplikohen me infeksione të rënda respiratore, otiti apo infekione të veshit dhe deri në prekje të
trurit.
Nuk ka asnjë mënyrë tjetër parandaluese përveq faktit të respektimit të kalendarit kombëtar të
vaksinimit sipas kohës së duhur dhe asnjëherë të mos shtyhet koha e aplikimit pa pasur arsye të
forta shëndetësore.30
Të gjithë duhet ta dinë që nuk ka prova kundër vaksinimit - por ka shumë prova për rrezikun nga
mosvaksinimi. Rreth 90% e atyre që nuk janë të vaksinuar, në kontaktin e parë me virusin e fruthin,
infektohen. Ngjashëm ndodhë edhe me shumë sëmundje tjera ngjitëse, për të cilat personat duhet
të vaksinohen nga fëmijëria.
Nëse infektohesh si rritur dhe nuk i trajton simptomet, rreziku është shumë i madh që të
përfundojë me vdekje, apo dëme të rënda afatgjate. Dhe përpos kësaj, infektimi yt përbën rrezik
për të gjithë komunitetin tënd, duke e dëmtuar imunitetin e përgjithshëm, dhe duke i rrezikuar
shtresat më të ndjeshme të shoqërisë.

28

https://sbunker.net/op-ed/89491/fruthi-dilema-vdekjeprurese-rreth-vaksinimit/
29
Robert M. Kliegman ,Hal B.Jenson, Richard E. Behrman, Bonita F. Stanton-‘’ Manuali Nelson i
Pediatrisë‘’.
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Gjatë 2017 me dhjetëra mijëra raste të fruthit janë lajmëruar nëpër Europë - vetëm në Itali janë
raportuar 4800 raste, kurse në Rumani 7900 raste.
Kosova radhitet në mesin e vendeve me përqindje të lartë të vaksinimit. Fruthi ishte një nga
sëmundjet që falë vaksinimit nuk kishte shënuar raste të reja në Kosovë që nga viti 2001. Por, këtë
vit megjithatë janë shënuar raste të papara.
Sipas të dhënave të Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike në Fushë Kosovë janë paraqitur
189 raste, ndërsa në Prishtinë janë paraqitur 130 raste gjatë vitit 2017.
Në qoftëse e krahasojmë Komunën e Gjakovës me Komunën e Pejës verejmë se në Komunën e
Gjakovës janë paraqitur më shumë raste me fruth pra 24 raste, ndërsa në Komunën e Pejës 13
raste pozitive të cilat prej tyre 12 janë të testuar me laborator.31

Robert M. Kliegman ,Hal B.Jenson, Richard E. Behrman, Bonita F. Stanton-‘’ Manuali Nelson i Pediatrisë‘’.

31

33

PËRFUNDIMI
Në këtë punim diplome u synua të tregohet se çfarë është fruthi dhe si ta parandalojmë. Fruthi
është sëmundje akute infektive e shkaktuar nga paramyxovirusi. Parandalimi masiv bëhet me
vaksinë me virus të gjallë e vetme ose e kombinuar me vaksinën kundër rubeolës dhe parotitit
(MMR-Mumps, Morbili, Rubella). Këshillohet në dy doza, e para në moshën 12-15 muaj dhe tjetra
në 4-6 vjeç.
Foshnjat përgjithësisht janë të mbrojtura nga fruthi 6 muajt e parë pas lindjes për shkak të imunitetit
të bartur nga nënat e tyre. Vaksina e fruthit zakonishtë nuk ju jepet foshnjave para moshës 12
muajshe, por nëse ka një shpërthim të fruthit vaksina mund të jepet në moshën 6-11 muajsh.
Numri i pacienteve të prekur me fruth në vitin 2017 ka qenë 24 raste ku më e prekur është gjinia
mashkullore, 14 janë të gjinisë mashkullore dhe 10 prej tyre të gjinisë femrore. Sipas grupmoshave
me e atakuar është mosha 1-10 vjet.
Numri i personave të sëmurë nga komunitetet me sëmundje të fruthit është i lartë në krahasim me
përqindjen e komuniteteve në numrin e përgjithshme të popullsisë.
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REKOMANDIME
Pas hulumtimeve tona dhe rezultateve lidhur me të sëmurët me sëmundjen e fruthit japim këto
rekomandime:


Edukimi shëndetësor në komunitet lidhur me rëndësinë e vaksinimit, në veçanti edukimi
shëndetësor i grupeve të margjinalizuara.



Vaksinimi i fëmijëve sipas kalendarit të vaksinimit.



Lajmërimi i rasteve me fruth në institucionet shëndetësore.



Trajtimi i duhur dhe me kohë i të sëmurëve me fruth.



Marrja e masave kundër epidemike, ndërprerja e zingjirit të përhapjes, mbajtja e të
sëmurëve në institucione shëndetësore apo shtëpi, vaksinimi etj.
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REZYME
Hyrje: Fruthi është një sëmundje infektive akute me infeksiozitet të lartë nga një virus që bën
pjesë në familjen paramyxoviridae.
Virusi i fruthit në organizmin e njeriut gjendet në gjak dhe në sekretin nazo-faringeal. Inkubacioni
i kësaj sëmundje zgjatë 7-14 ditë. Karakterizohet me prodromë katarale, temperaturë të lartë
kontinuale, ekzantemë makulo-papuloze, njolla të Koplikut në mukozën bukale. Virusi i fruthit në
organizmin e të sëmurit gjendet në faring, konjuktiva, gjak, urinë dhe në inde tjera.
Burimi i vetëm i infeksionit është njeriu i infektuar me virusin e fruthit i cili është infektues që nga
fillimi i periudhës katarale deri 4-5 ditë pas shfaqjes së ekzantemës. Virusi i fruthit gjendet në
sekrecionet nazofaringeale dhe transmetohet përmes rrugëve të frymëmarrjes ose në konjuktiven
e personave të ndjeshëm ndaj kësaj sëmundje.
Imunizimi është një nga masat me të dobishme dhe kosto-efektive. Imunizimi është proces i
induktimit kundër një sëmundje të caktuar.
Për fruthin e pandërlikuar përdoret vetem një mjekim simptomatik antipiretik ekspektorant.
Kortizonikët mund të përdoren edhe në rastin e bronkioliteve. Në përgjithësi përdoren antibiotikë
me spektër të gjerë veprimi si: ampicilina, cefalosporina.
Qëllimi: i këtij punimi është hulumtimi i sëmundjes së Fruthit në Komunën e Gjakovës, si dhe
pasojat që shkakton ajo.
Metodologjia e punës: Në realizimin e këtij punimi është përdorur metoda e rishikimit të
literaturës mjekësore, është shfrytëzuar literatura nga bibloteka e universitetit dhe burime të
ndryshme shkencore nga interneti, krahas kësaj është bërë marrja e të dhënave të personave të
prekur nga fruthi në Spitalin Rajonal të Gjakovës.
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Rezultatet: Në Komunën e Gjakovës gjatë vitit 2017 janë paraqitur 24 raste, ku 14 raste janë të
gjinisë mashkullore dhe 10 raste të gjinisë femrore. Më e prekur është mosha 1-10 vjeç me 14
raste, mosha 11-20 me 5 raste, mosha 31-40 me 4 raste dhe mosha 21-30 me 1 rast. Prej
komuniteteve të personave që janë paraqitur me fruth 14 raste janë të komunitetit shqiptar dhe 10
raste të komuniteteve tjera.

4.4 SUMMARY

Introduction:Measlesis an acute infectious disease ëith high infection from a virus that belongs
to the paramyxoviridae family. Measles virus in human organism is found in blood and the nazofaringeal secret. Incubation of this disease lasts 7-14 days. Measles is characterized ëithcataract
prodome, high continuous temperature, maculo-papular exanthema, Koplik spots in buccal
mucosa.Measles virus in human organism is found in pharynx, conjunctiva, blood, urine and other
tissues.
The only source of infection is person infected ëith measles virus ëho has been infected since the
beginning of the cataract period up to 4-5 days after the appearance of the exanthema.Measles
virus is found in nasopharyngeal secret and is transmitted through the respiratory tract or
conjunctiva of persons susceptible to this disease.
Immunization is one of the most useful and cost-effective measures.Immunization is induction
process against a particular disease.
For measlesuncomplicated only one symptomatic antipyretic expectorant medication is
used.Corticotines can also be used in the case of bronchitis.Generallyis used antibiotic ëith broad
spectrum action as: ampicillin, cephalosporin.
Purpose: This ëork is the research of the disease of measles in the Municipality of Gjakova, as
ëell as the consequences it causes.
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Methodology of work: In the realization of this paper, is used method of revieëing the medical
literature, the literature from the university library and various scientific sources from the
internet,besides this ëas done the receipt of the data of the persons affected by measles in the
Regional Hospital of Gjakova.
Results : In Gjakova municipality, during 2017 year, are presented 24 cases ëhere 14 cases are
male gender and 10 cases are female gender.The most affected is age 1-10 years ëith 14 cases, age
11-20 ëith 5 cases, age 31-40 ëith 4 cases and age 21-30 ëith 1 case.From the communities of
persons ëho are presented ëith measles, 14 cases are in Albanian community and 10 cases of other
communities.
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